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Narcís Oller, Vilaniu. Els models literaris 

Valls, 22 de novembre de 2008 

 

 

Vilaniu és la novel·la que més dubtes va crear a N. Oller durant la seva redacció i 

després de la seva publicació, com testimonia ell mateix a les seves memòries1, i la que 

va tenir pitjor crítica. Com sabem va ser escrita a partir de la novel·leta Isabel de 

Galceran, premiada als Jocs Florals i publicada el 1880; una narració breu escrita en 

unes hores, sota l’impuls de Matheu i Guimerà, davant els pocs treballs presentats als 

JJFF. La seva gestació fou llarga i vacil·lant. Passà l’any 1883 pensant-hi, però sense 

escriure. El 84,  a Puigcerdà n’escriu la primera part d’una tirada. Però s’aturà i restà ple 

de dubtes i no la reprengué fins les vacances del 85 ple de vacil·lacions i sense il·lusió. 

Fins que va acabar-la, amb insatisfacció com ell mateix deixa palès. Un fet que sovint 

s’ha explicat per la suposada incapacitat d’Oller d’assimilar el model literari que 

pretenia seguir 

 

Però quins eren els models a l’abast? Oller en les seves  memòries ens diu quines eren 

les seves lectures: Dumas, Hugo o Sue, primer, i Balzac, Flaubert, Maupassant o Zola, 

després. Sorprenentment, però, no cita cap autor/obra dels seus companys de 

Renaixença. I tanmateix resulta impensable que no els llegís, i és forçós pensar que 

quan es decideix a escriure en català i a participar als Jocs Florals, havia de tenir present 

el model de novel·la que havia donat el moviment i el que es demanava des de les seves 

files. Comencem, doncs per aquí. 

 

Quin model era aquest? Malgrat que, com sabem, la crítica literària, com a activitat 

professional, és pràcticament inexistent durant aquests anys , a partir de 1859, de la 

restauració dels Jocs Florals, sigui a través dels judicis del consistori, sigui en les pàgines 

de les revistes cultes que van apareixent, hom pot resseguir una mínima activitat crítica 

que, si bé és molt pobra, palesa, sobretot, les preferències literàries de bona part dels 

                                           
        1 Narcís Oller, Memòries literàries. Ed. Aedos, Barcelona 1963, pp. 47-54 
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homes de la Renaixença i, doncs, l'aproximació a la definició de com volien que fos la 

novel·la catalana.  

Ja sabem que la represa del gènere, amb La orfaneta de Menargues, havia 

d'estar marcada, forçosament, d'una banda, per l'ambient dels primers impulsors de la 

Renaixença, un ambient fonamentalment historicista, sota l'ombra patriarcal de Walter 

Scott, seguit més o menys fidelment, o mal o ben après i interpretat. I d'altra banda, per 

la prevenció moral d'arrel ideològica, derivada de la mateixa concepció de la novel·la 

com a gènere, agreujada amb l'aparició del fulletó francès, i especialment del fulletó 

social en la dècada dels anys 40, que era molt anterior a l'aparició de la novel·la 

catalana.  

Els dos elements són, de fet, les dues cares de la mateixa moneda. 

Valorada la novel·la com a escola de costums per a la família -i fou comuna 

aquesta valoració- res no té d'estrany que des de posicions moderades o francament 

conservadores es clami obertament contra el gènere, i, en concret, contra determinats 

tipus de novel·la i autors. Joaquim Rubió i Ors, per exemple, no estalviava la 

contundència en criticar l'obra de Sue, el 1845. Quan es pregunta quin mèrit podia tenir 

la seva obra que justifiqués l'èxit que obtenia, respon taxativament: Cap!  

"el arte solo tiene que agradecerle el haberlo profanado, la moral el que 

la haya corrompido, la sociedad el haber acrecido sus dudas, el individuo 

el que le haya convidado á comer el fruto del árbol del mal sin darle á 

probar el de la ciencia" 2. 

No crec que calgui insistir. Judicis així, aquí i fora d'aquí, són freqüents, i no fan 

altra cosa que expressar obertament una gran por a la novel·la, per raons ideològiques.  

L'antídot contra aquesta literatura pertorbadora, l'altra cara de la moneda, era 

precisament Walter Scott i la seva novel·la històrica, en qui Milà veia encarnats l'ordre, -

la raó i la justícia davant del caos dels esdeveniments, i l'elogiava tant pel fet de ser "un 

historiador consumado" com "un profundo moralista" 3. Les dues característiques 

anaven indissolublement lligades.  

                                           
     2 J. Rubió i Ors, Memoria crítica literaria sobre "El judío errante", Imprenta de José 
Rubió. Barcelona 1845, pàg. 3. 

     3 M. Milà i Fontanals, Moral literaria. Contraste entre la escuela escéptica y W. Scott, 
dins OC, IV, Barcelona 1892,  pàg. 9. 
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Si tenim en compte que tots aquests judicis són força anteriors a la restauració 

dels Jocs Florals i a la represa de la novel·la catalana, no ens pot sorprendre que la 

novel·la de la Renaixença nasqués sota l'ombra de l'escocès, en la doble dimensió que li 

veia Milà com a novel·lista: l'historiador i el moralista.  

Amb tot, quan el 1862 apareix La orfaneta de Menargues, la novel·la de fulletó 

acaparava d'una manera gairebé absoluta la producció novel·lística i, sobretot, l'èxit 

popular. Els nostres novel·listes, si bé se'n podien protegir moralment, no crec que 

poguessin evitar l'ús de les tècniques i dels convencionalismes d'aquest tipus de 

novel·la.  

Aquesta atmosfera de moralisme i historicisme, més el convencionalisme literari 

de les novel·les de fulletó, presideix l'aparició de la novel·la catalana de la represa. Cal 

afegir, encara, un altre element, també implícit en el model de Walter Scott: el color 

local; lligat, com la història, a l'impuls restauracionista de la Renaixença i a la naciona-

lització de la novel·la històrica, i, en definitiva, a un esperit catalanista, més o menys 

conscient i més o menys polític. 

Fou sota aquestes coordenades que s'escrigué La orfaneta de Menargues.  

Tanmateix, la novel·la catalana naixia tard. Quan ho fa és detectable un cert 

cansament de la novel·la històrica, i de l'historicisme en general. Així ho constatava 

Gregorio Amado Larrosa el 1866:  

"En los escritores que se dedican en Barcelona a la novela se advierte 

hace dos o tres años una tendencia a descubrir las costumbres modernas 

y a apartarse del género histórico." 4.  

No cal dir que aquest comentari no es referia ni podia referir-se a la novel·la 

catalana. Per a la Renaixença, l'historicisme seguia essent la pedra de toc per la seva 

utilitat desvetlladora de consciències, tot i que amb interpretacions i intencions 

diverses. No obstant això, que el cansament existia i que la literatura propiciada des 

dels Jocs Florals era sovint acusada d'arqueològica, alhora per l'historicisme i el 

moralisme, i pel model de llengua majoritari, és un fet innegable que forçava els seus 

impulsors a defensar-se'n enèrgicament. Bofarull ho feia el 1865, des de la presidència 

                                           
     4 G. Amado Larrosa, "Movimiento literario", Almanaque del Diario de Barcelona para 
el año 1866. 
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dels Jocs. I Balaguer va aprofitar també la seva presidència, el 1868, per assumir de 

forma inequívoca i intencionada la conveniència de l'historicisme en la literatura 

catalana5.  

Amb tot, el temps no passava endebades, i si és cert que la història seguia 

essent demanada, també és cert que el panorama literari s'ampliava. S'havia produït un 

cansament, relatiu però cert, de l'historicisme medievalitzant, i havia aparegut la 

demanda d'una novel·la que reflectís els costums "moderns".  

A la fi de la dècada dels seixanta, es pot detectar un allunyament, irreversible, 

de l'Edat mitjana i un acostament als temps moderns, i l'aparició del costumisme, 

fonamentalment rural.  

 

Durant els anys setanta, quan Oller s’incorpora a la literatura, és  perceptible una certa 

inflexió. La literatura catalana començava a notar la necessitat d'obrir-se a nous camps. 

El gener de 1873, Eduard Támaro6, en ocupar-se de Las órfanas de mare, encara una 

novel·la històrico-costumista, advertia que els perills per a la novel·la catalana estaven 

precisament en l'historicisme forçat i en la descripció melodramàtica, és a dir, en dos 

dels elements constitutius de la novel·la històrica catalana: la història i el 

convencionalisme literari provinent del fulletó; i recomanava pocs personatges històrics 

i centrar l'atenció sobre la classe mitjana, en tant que element vital de la societat del 

període històric que es vol conèixer. Cal advertir que l'elogi de la classe mitjana de 

Támaro no té res a veure, en el seu article, amb la concepció que en tindrà la novel·la 

realista, i que està dintre dels cànons tradicionals de la novel·la de la Renaixença, del 

costumisme històric, d'època. Amb tot, però, cal admetre que encara que sigui des de 

posicions conservadores i tradicionals, l'observació conté un reconeixement implícit, 

tant dels perills, com de l'abús de l'historicisme i del costumisme rural.  

I una mica més tard, S. Prats7 assumia la defensa de la novel·la històrica com a 

element de propaganda patriòtica, però no deixava de recomanar novel·la filosòfica i, 

                                           
     5 "Revista de Catalunya", 1868, pàgs. 291-293. 

     6 "La Renaixensa". Any II, núm. 24, 15 de gener de 1873, pàgs. 311-313. 

     7 "La Renaixensa". Any III, núm. 23, 10 d'octubre de 1873, pàgs. 23-24. 
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sobretot, la novel·la de costums i, molt especialment, la que centrava l'atenció en la 

classe mitjana urbana.  

No hi ha dubte, doncs, que alguna cosa començava a canviar i, encara que 

lentament, es deixaven sentir veus que reclamaven canvis d'orientació. El fet nou que, 

per tant, convé destacar, és que es començarà a demanar una aproximació a la contem-

poraneïtat, encara que sigui amb moltes prevencions morals. Una aproximació a la 

contemporaneïtat que quedarà lògicament reflectida en el cartell dels Jocs Florals. Si de 

primer,  fins i tot limitant-ne el període, la convocatòria de l'Ateneu és, explícitament, a 

la millor novel·la històrica, a partir de la meitat dels anys setanta recollirà la condició 

explícita que la narració s'haurà de centrar en "lo segle actual", donant més importància 

"á la part imaginativa que á la investigació y crítica histórich[a]" 8. I, en general, totes les 

convocatòries abandonen la referència a la història i insisteixen en la recreació de 

costums. 

També Ricmar (Francesc Rierola), l’any 1877, defensa una aproximació a la 

realitat en definir la novel·la d'aquesta manera:  

 

"retrat de tota una época(...) la novela retrata las costums; deu acabarse 

ja alló de que la novela y lo teatre son las escolas de las costums (...), no 

ho han sigut mai, son un mirall y las retratan tal com estan, y algunas 

vegadas van a buscarlas en lo lloc mes asquerós de la societat, abusos 

que sempre es cometen y que son impresentables" 9.  

 

Aquesta nova concepció que es va perfilant en els comentaris esmentats  conté 

encara força prevencions morals. El mateix Rierola que diu que la novel·la és un mirall 

afirma també que "moltas vegadas, lo crim, lo vici, l'assassinat i lo suicidi, hajan estat lo 

resultat de tals obras". En qualsevol cas, però, el pas estava donat. Es començava a 

demanar realitat. 

                                           
     8 Veg., p. ex., "Lo Gay Saber".Any I. Època II, núm. 2 (15 de gener de 1878), pàg. 
32. 

     9 Veg. Francesc Ricmar, La novela, dins "La Renaixensa". Any VII, T. I, núm. 2, 28 
de febrer de 1877, pàg. 115. 
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El rebuig sense pal·liatius del romanticisme, en aquesta atmosfera, no podia 

trigar a arribar. Sardà, l'octubre de 1877, no dubtava a qualificar la literatura romàntica, 

tot i la seva validesa estètica si era una bona obra -una prevenció al cap i a la fi-, de 

passada de moda10. I el mateix any que apareixia Vigatans i botiflers, de Maria de Bell-

lloch, una de les darreres novel·les històriques, Josep Yxart, en fer el comentari de 

Quadros en prosa, de Pons i Massaveu, alertava dels perills d'idealitzar els costums del 

nostre poble, i considerava aquesta exageració perjudicial i "rémora de tot avenç" 11.  

En arribar a la dècada dels anys vuitanta, la crítica, feble i amb totes les 

vacil·lacions que es vulguin, es pronunciava clarament: contra l'efectisme melodramàtic 

fulletonesc, contra l'excés en l'arqueologisme històric, en el seu vessant patriòtic, 

contra la idealització de costums llavors ja obsolets, i a favor d'un acostament a la reali-

tat i especialment a la realitat contemporània i ciutadana. És a dir, contra els diferents 

tipus de novel·la històrica i de novel·la costumista rural que es venien produint a casa 

nostra, des del mateix camp de la Renaixença, i a favor del realisme.  

Tot això és compatible, és clar, amb la proliferació, encara, d'aquests tipus de 

novel·la. Però si el 1879, Joaquim Salarich donava encara una mostra -única en la 

novel·la del període- d'arqueologisme històric, Sardà donava per liquidat aquest tipus 

de literatura amb un article definitiu i important per moltes raons12. Em refereixo a Lo 

catalanisme y la literatura catalana. En ell, Sardà traça una visió justa del moviment de 

la Renaixença, tant literari com social i polític, i assenyala que, justament alimentat per 

la història, "lo sentiment patriótich es la musa que ha presidit e inspirat son desen-

rotllament"; però afegeix immediatament després, i de manera rotunda, que ja ha 

caducat el model. Un mes després, Felip B. Navarro, en judicar Sor Sanxa, de Narcís 

Oller, assimilava romanticisme amb falsedat, convencionalisme i mentida, i desitjava 

que "tan excelent escriptor naturalista no se esgarrie cap á les fosques i enganyadores 

cingles del romanticisme" 13.  I poc més tard proposava el model:  

                                           
     10 "La Renaixensa". Any VII, T. II, núm. 19, 31 d'octubre de 1877, pàg. 310. 

     11 "La Renaixensa". Any VIII, T. I, núm. 3, febrer de 1878 

     12 J. Sardà, Lo catalanisme y la literatura catalana, dins "La Renaixensa". Any IX, T. 
II, núm. 10, 30 de novembre de 1879, pàgs. 340-351. 

     13 "La Renaixensa". Any IX, T. II, núm. 11, 15 de desembre de 1879, pàgs. 511- 
513. 
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"iniciat per Balzac, seguit per Flaubert i acabant per Zola, que ha pene-

trat Espanya, amb els noms de Pereda, Galdós o Valera, i que a Catalunya 

és terreny verge"14. 

I és en aquesta línia que elogiava Narcís Oller, del qual deia que, sense dubte, 

"será un dels primers novelistes catalans".  

 

Serà. Perquè el 1880 N. Oller, a banda del recull Croquis del natural (1879), justament 

elogiat, només havia publicat tres obres menors d’alè romàntic i moralista, encara sota 

el model de la Renaixença, a desgrat que entre les seves lectures Oller citi Goncourt, 

Stendhal, Zola, Flaubert, Maupassant, Zola o Daudet. 

 

El seu aprenentatge literari fou sota els models postromàntics de la Renaixença 

 

L'any 1879 el consistori dels Jocs Florals va atorgar el premi que La Renaixença oferia 

tradicionalment a la novel·la a Sor Sanxa, una novel·leta històrica ambientada al s.XV, 

durant el regnat de Joan I, a l'entorn d'un petit episodi de pietat i misericòrdia: donar 

sepultura a uns enforcats. Més enllà dels judicis benèvols del consistori, que la valorava 

per estar plena de vida i color, i els de Felip B. Navarro, que la saludava positivament, 

tot i retreure-li un excés de fantasia, el cert és que Sor Sanxa, a desgrat de les seves 

virtuts, era un hereu directe de l'historicisme romàntic. Narcís Oller s'estrenava amb 

una narració situada en l'Edat Mitjana, i protagonitzada per una imagineria ben 

coneguda: forques, penjats, monges i cementiris. Era, en definitiva, el deute de la seva 

formació. 

El mateix any, uns pocs mesos després, La Renaixença publicava en les seves 

pàgines (15-9-79), una novel·leta que en el certamen de Vallfogona havia obtingut el 

premi ofert pel Centre Catalanista Provençalenc. Era de Narcís Oller i es titulava L'dieal 

d'un romàntic. Una narració en què un jove  resta fascinat, en un ball de màscares al 

Liceu, per una dona d'esperit literari, romàntic i somiador, que a la fi resulta ser una 

boja. Entremig, converses sentimentals, una mica de cursileria i un passeig en barca en 

un estany. Ah, i un desmai.  
                                           
     14 Veg. Lo darrer llibre dels Jochs Florals, dins "La Renaixensa". Any X, T. II, núm. 
12, 31 de desembre de 1880, pàgs. 482-490 (483). 
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I l'any següent, el 1880, els Jocs Florals tornaven a premiar Narcís Oller, ara amb 

un premi extraordinari, per una novel·la una mica més llarga, encara que no gaire, de 

títol Isabel de Galceran, que va ser valorada, sobretot, per la psicologia dels 

personatges. Isabel de Galceran narra la història de l'amistat entre un jove estudiant del 

poble amb una dona forastera, bella i sensible, casada amb un marit sempre allunyat, 

que acaben sent víctimes de la gelosia, de l'enveja i de la calúmnia. Pinyol narratiu del 

que serà posteriorment Vilaniu.  

 

En definitiva, en totes aquestes novel·les i molt especialment en l'última, Oller se'ns 

revela com un narrador estimable, però encara dintre de la línia sentimental i afectada 

del postromanticisme de la Renaixença. Un fet d'altra banda que no ens pot sorprendre: 

l'esperit de l'època l'hi duia. Ell mateix ha confessat en les seves memòries el seu gust 

per escriptors com, entre altres, Hugo, Sue o Dumas, dels quals es declarava imitador 

l'any 1865. 

 

És a partir d'aquestes narracions que inicia el camí que el durà al realisme, a un cert 

tipus de realisme, per ser més precisos.  

 

Parlem ara de Vilaniu. 

 

Ja coneixem el lent i vacil·lant procés que durà cinc anys des d’Isabel de Galceran a 

Vilaniu. I també l’estat d’ànim amb què l’acabà:  “vaig sentir-me amarat d’un goig sols 

comparable al del pobre captiu que, a la fi, es veu al mig del carrer (p.53)” No són 

certament paraules d’entusiasme. I palesen amb claredat els dubtes  la insatisfacció 

amb què la publicava. 

Que ell no se’n sentí satisfet és una evidència. Anys més tard, en les Memòries 

escriuria:  

“l’obra sòlida i robusta que desitjava jo donar a llum, se m’era tristament 

gastada en plena gestació, convertint-se en un llibre més o menys acceptable per a tots 

aquells lectors que en la novel·la no hi cerquen ni psicologia ni ensenyances de vida, 

com hi vull jo, i sí tan sols una forma polida i poètica de trobar-hi un passatemps 

honest”(p. 52) 
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Més concretament:  

“Que era prim, baladí i romàntic el tema d’Isabel, jo era el primer d’haver-ho vist”(p. 51) 

...  

La inseguretat, possiblement causada en bona part per la rebuda dels crítics, 

especialment dels seus amics, arriba a l’extrem de dir-li a Galdós, en una carta de 1886 

que no paga la pena que la llegeixi.15 

 

En efecte, la crítica contemporània d’Oller, deixem a part Menéndez Pelayo i la Pardo 

Bazán, fetes més des de l’estimació, fou unànime i coincident. Felip B. Navarro16, a qui 

anava dedicada, Yxart17 i Sardà18, tot i valorar positivament “l’excel·lent” pintura 

d’escenes, personatges secundaris i paisatges, assenyalaren els mateixos defectes, que 

resumeixo: 

- desequilibri entre la primera part, situacional i descriptiva, i la segona en què es 

desenvolupa l’acció, romàntica i melodramàtica. 

- poca consistència en el tractament del tema de la calúmnia, que resulta fals i innocent 

(Navarro) 

- personatges principals: Albert i Isabel, desdibuixats i sense força. 

- escenes finals exagerades i fora de lloc. 

Són si fa no fa els mateixos retrets que n’ha fet la crítica moderna, des de 

Serrahima19 a Triadú20, des de Yates  a Tayadella. 

 

Era, però, una qüestió de models? 

 

                                           
     15 Obviem aquí el fet que les memòries van ser escrites molts anys després.  
 
     16 Memòries, ob. Cit., p. 57. Nota 4 
 
     17 J. Yxart, Narcís Oller, Vilaniu, dins El año pasado (Barcelona 1887) pp.250-   
263. Reproduït a Josep Yxart. Novel·listes i escriptors, a cura d’Enric Cassany. Ed. 
Curial, Barcelona 1991. pp. 67-76 
 
     18 Joan Sardà, “La Renaixensa”, 17-1-1886; reproduït dins Obras escullidas de 
Joan Sardà, 1914, pp. 240-243 
 
     19 Maurici Serrahima, El món de Narcís Oller, epíleg a la OC., Barcelona 1948, 
pp. 1479 i ss. 
 
     20 Joan Triadú, Narcís Oller. Resum biogràfic, Barcelona 1955, pp. 14 i ss. 
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Entre 1880 i 1885 N. Oller tenia gairebé tots els models a l’abast. Tenia certament, com 

hem vist, els models de la novel·la de la Renaixença, que, superat l’historicisme amb 

què va néixer i aprengué a caminar, en resolen a la fi en el costumisme rural i urbà, i el 

sentimentalisme d’arrel romàntica – els trucs del fulletó al fons -, per bé que temperat. I 

també, és clar, els models realistes francesos, fonamentalment Balzac i Flaubert. Zola 

encara li era poc conegut i crec que molt poc assimilat i els russos no els coneixerà sinó 

amb posterioritat a Vilaniu. Les consideracions de Zola, educades però clares, en la 

carta pròleg de l’edició francesa de La Papallona, il·lustren perfectament l’estat de la 

qüestió. I, de fet, constitueixen una radiografia encertada del pols novel·lístic d’Oller, al 

llarg de tota la seva producció literària. Què deia Zola? Bàsicament dues coses: 

excel·lent l’Oller que capta detalls menors de la vida dels carrers i dels seus 

personatges, però un “talent entendrit”, al capdavall una manera elegant de dir fals i 

efectista, en el plantejament i la resolució del conflicte de la novel·la i en el disseny dels 

seus personatges principals. És a dir, el que gairebé tothom ha dit després d’ell. 

És un fet evident que l’aire de l’època, clarament afrancesat, l’empenyia cap al 

realisme. I ell el coneixia i, doncs, tenia el model a l’abast i volia acostar-s’hi. Però també 

sembla clar que N. Oller, per gust, formació i, probablement, per caràcter, se sentia 

còmode en els paràmetres de la Renaixença postromàntica que caracteritzen les 

primeres obres i recorren totes les seves com una veta subterrània que les amara, amb 

la incorporació d’una determinada manera d’entendre el realisme, més pròxima al 

“verisme” italià que al realisme francès. 

 

Mentre anava pensant Vilaniu, Oller escriu la Papallona i L’Escanyapobres. Per això una 

ràpida ullada a aquestes dues novel·les pot aportar llum pel que fa a la qüestió dels 

models. 

 

La Papallona representa tant la liquidació com la inauguració d'un període. Liquida 

l'historicisme i inaugura la incorporació a un cert realisme. Hi apunten  clarament els 

elements realistes, en la tria del temps i de l'espai, en la capacitat per captar el batec 

dels carrer i l'interès per l'ambientació; i hi ha també una tímida, però constatable 

presència d'algun aspecte de filiació naturalista, sobretot en els antecedents mèdics i 

biogràfics de la Toneta, que miren d'explicar-la. Però la impressió que s'endú 
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definitivament el lector, i que la caracteritza més que qualsevol altra cosa, és la 

presència, la pervivència, d'elements de sensibilitat romàntica -des de la sorpresa a 

l'exageració, i, és clar, al paper de la casualitat- de la mà d'un sentimentalisme que 

acaba per falsejar la novel·la. Permeteu-me que recordi l'escena en què Toneta creu 

que el seu fill és mort i la que clou el llibre, en què el Lluís, seguint una dona, acaba 

davant del llit de mort de la Toneta, per casar-s'hi tot de sobte; un final, com és obvi, 

totalment inversemblant. 

 

Dos anys més tard, el 1884, Narcís Oller tornava a ser guardonat als Jocs Florals, ara 

amb L'Escanyapobres. Com molt bé va advertir el Consistori, aquesta és una bona 

novel·la, amb uns personatges ben estructurats i algunes escenes de gran impacte molt 

ben resoltes. Era un pas endavant. Aquí, el realisme de la narració és més sòlid i el 

sentimentalisme exagerat ha gairebé desaparegut. El gust romàntic que hi perviu és 

molt atenuat i el que s'imposa és una visió precisa, de gran vigoria, d'una determinada 

realitat, que convenç el lector, encara que potser sigui un pèl extrema. 

Amb tot, però, no vull deixar d'assenyalar que malgrat el realisme de la narració 

- l'única realista de debò, en opinió de Montoliu- i algun toc superficial de naturalisme, 

Narcís Oller seguia ben lluny de la realitat més important del seu entorn; ben girat 

d'esquena a la societat que la industrialització anava fent; i, en el que és essencial, ben 

ignorant, novel·lísticament, és clar, del protagonisme que anaven prenent les noves 

classes i els nous conflictes. És cert que fou capaç d'adonar-se dels canvis que anaven 

produint-se, com ha analitzat en detall Alan Yates, i en deixà constància en la novel·la, 

per exemple, amb les al·lusions al ferrocarril i el canvi d'activitats econòmiques que això 

suposava, i també de les noves situacions que sorgien amb l'aparició del proletariat, a 

través dels conflictes dels minaires i la figura de l'Eloi; però no és menys cert que la seva 

atenció defugí voluntàriament aquests aspectes, que es mantenen en un segon pla, tan 

meritori com es vulgui, però segon, mentre el primer pla l'ocupen uns personatges i un 

món que anava quedant enrera. Al cap i a la fi, la magnífica figura de l'avar que ens 

ofereix Oller, no era el present i molt menys el futur, sinó el passat. Però estic 

convençut que si no ho féu va ser perquè no volia fer-ho. Per això, possiblement, La 

Papallona i L’Escanyapobres, més que novel·les  d’aprenentatge i de transició com s’ha 

dit sovint, són el paradigma de la seva novel·lística i mostren els límits que Oller tenia 
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per incorporar-se a la manera de fer dels realisme francès i que, segons crec, no va 

assumir ben bé mai, i en conseqüència perfilen les característiques essencials de la seva 

obra.  

 

Dos són els límits. En primer lloc, el de l’objecte novel·lable. Els personatges de la 

Papallona, a desgrat d'ells mateixos, no arriben mai a sortir de l'estret marc que tant la 

novel·la sentimental com el costumisme havia traçat. En definitiva, la Barcelona que hi 

batega, malgrat la precisió i sensació de vida que ja hi va apreciar Zola, és encara la 

Barcelona menestral dels quadres de costums. I l’avar de L’Escanyapobres, com ha estat 

dit, ens remet a un personatge del passat, el prestamista, davant de la figura emergent 

del banquer, que Oller ignora. Aquest primer límit, em sembla que mai no va ser capaç 

de traspassar-lo del tot. Ni tan sols en la La febre d’or, apareguda entre 1890 i 1892, 

sense gaires dubtes la novel·la més ambiciosa de l'autor i possiblement la més 

emblemàtica del realisme català. En ella, Oller, és cert, articulava un gran fresc 

balzaquià de la Barcelona finisecular, sotragada per la febre bursària, i per primera 

vegada entrava en els cercles socials de la burgesia puixant i abordava el tema dels 

diners. És inevitable, però, recordar que pels mateixos anys Zola abordava el mateix 

tema amb L'argent, dins del cicle dels Rougon-Macquart. La comparació, doncs, esdevé 

simplement inevitable.  

No té cap sentit fer ara una anàlisi en detall de la novel·la, ni una comparació 

exhaustiva amb la del francès, quan només vull remarcar-ne un aspecte. Em limitaré, 

doncs, a assenyalar sumàriament el que a judici meu constitueix la cara i la creu pel que 

fa a l’assumpció del model del realisme francès. A La febre d’or Oller assumeix finalment 

la contemporaneïtat estricta, en el sentit que el que es novel·la és un fet viu, amb la 

incorporació de la borsa i del sistema financer i l'esforç per entendre'l i fer-lo 

entenedor, i el protagonisme de la Barcelona burgesa, a través dels seus cercles més 

emblemàtics: el Liceu, l'hipòdrom, o el Passeig de Gràcia, a més de la consciència 

d'internacionalització econòmica. Però tot i això, els límits continuen sent els de les 

seves primeres narracions:  

- el sentimentalisme, carregat de moralisme 

- la fidelitat al món menestral 
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El sentimentalisme moralista plana per damunt de la novel·la d'un cap a l'altre: en la 

consideració de la riquesa i dels negocis, en l'enamorament feliç del Francesc, el tiet 

pintor, i la Delfineta Foix, o, d'una manera ben tòpica, en l'episodi amorós entre 

Mademoiselle Blanche i l'Eladi, clos amb el suïcidi de la rossellonesa. 

Pel que fa a la seva fidelitat al món de la menestralia barcelonina, em sembla 

que no cladrà justificar-lo gaire, quan ja Yxart va dir que la novel·la era "més una 

novel·la de costums barcelonines que el vertader poema de l'especulació gran i 

terrible", i constatava que la novel·la catalana estava limitada encara a les aparences de 

la vida real entre personatges vulgars i a la psicologia casolana. A les aparences. 

Aquests elements es fonen paradigmàticament en la figura del personatge 

central: Gil Foix mai no passa de ser un menestral enriquit. Mai no és un financer, un 

banquer, un burgès de debò. En aquest sentit, la comparació amb Saccard, de L'argent, 

és impossible. Aquest és sempre un especulador que vol guanyar diners i ser al damunt 

de tot. Un home que coneix el poder i els seus mecanismes i els utilitza en profit seu, 

sense consideracions d'ordre moral que el pertorbin. Al contrari del nostre Gil Foix, 

sempre més cap de família que banquer, enyoradís del porronet a l'hora de dinar, 

protector i honrat per damunt de tot. I és que Zola veié clarament quin era el paper que 

els diners jugaven en la seva societat. Entengué la societat en què vivia i no dubtà a 

explorar-la novel·lísticament. Oller, en canvi, o no ho veié, o no ho volgué veure. Fos 

com fos, en La febre d'or, aquesta societat real hi és a penes entrevista i el seu autèntic 

protagonista, que en la realitat no era Gil Foix sinó Saccard, és condemnat sense 

pal·liatius i convertit en una figura detestable, encarnada parcialment en l'Eladi. I per 

això, el retorn de la família Foix a la menestralia, malgrat tot, és un final feliç.  

 

És justament aquesta manera d’entendre el seu món, i d’acceptar-lo i voler-lo explorar 

allò que separa radicalment Oller de Zola. Això, molt més que aspectes parcials com el 

determinisme o d'altres.  

 

Narcís Oller féu el gran esforç d'incorporar la novel·la catalana al realisme, seguint el 

model de Balzac amb gotes de Zola, però no ens donà la novel·la de la Catalunya que 

s'industrialitzava, que únicament va entreveure. Ni ens donà la novel·la de la burgesia 
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en expansió, ni la de l'obrerisme que s'agitava, ni novel·là els gran canvis que portava 

aparellats el procés. Possiblement perquè no ho volia fer. 

 

El segon límit que ja mostren La Papallona i L’Escanyapobres, en canvi, tot i que no el va 

eliminar del tot, i Vilaniu n’és una mostra eloqüent, cal admetre que el va subjectar 

prou, sobretot a La Bogeria i La febre d’or. M'estic referint al llast sentimental. 

 

Cal tenir present, però, que aquesta primera aproximació seriosa al model francès de La 

Papallona i L’Escanyapobres, encara que parcial, és, però, anacrònica en relació al 

realisme. Tan anacrònica com ho era l'Orfeneta de Menargues en relació a la novel·la 

històrica. 

La novel·la històrica romàntica era tant l'expressió d'una fascinació pel passat 

com una fugida del present. Però en qualsevol cas, era el resultat d'una angoixa 

produïda per la caiguda de l'Antic Règim, per la incertesa del futur. La novel·la històrica 

catalana ja no fou així i, majoritàriament, ja només en va recollir l'aventura i la 

peripècia, i en algun cas el decorativisme. Però ja era tard: Quan el 1862, apareixia 

l'Orfeneta, Balzac ja era mort. No parlem ja de W.Scott. Ves si arribava tard. 

El realisme, en canvi, reflectí l'optimisme de la societat burgesa que s'afermava. 

Per això convertí el present i la ciutat, amb els seus personatges, en el centre del seu 

interès. En aquesta línia d'evolució, el naturalisme, el realisme científic l'han anomenat 

de vegades, era un pas més, d'alguna manera, la maduresa lògica del realisme. Una 

novel·la que s'atrevia ja a mirar sota la taula de la societat que el triomf del capitalisme 

havia generat, i per on tant desfilaven polítics, industrials i banquers, com prostitutes i 

borratxos, o pagesos i revolucionaris. 

 

Oller no aixecà les faldilles de la taula camilla, però ens connectà d’alguna manera amb 

la novel·la realista europea. I ho valoro en el que significa, que és molt. No és poc 

superar l'anacronisme en què havia nascut la nostra novel·la vuitcentista en tan pocs 

anys. Però dit això, seria absurd pretendre que l'anacronia quedà superada del tot amb 

les seves novel·les. No és cert. I, de fet, van fer falta, encara, molts anys, i entrar del tot 

en el s. XX perquè aquest caràcter anacrònic de la nostra novel·la fos superat. 
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L'anacronia a què m'estic referint no és només, ni fonamentalment de caràcter 

estrictament cronològic, d'altra banda ben certa en el cas dels francesos Balzac (1799-

1850) o de Flaubert (1821-1880); o del realisme anglès de Dikens (1812-1870) o del 

magnífic realisme rus iniciat per Gógol (1809-1852) i en plena maduresa amb 

Dostoievski (1821-1881), Turguéniev (1818-1883) i Tolstoi (1828-1910), tots ells morts, 

llevat d’aquest últim, quan va aparèixer La Papallona. Una anacronia d'aquest tipus, 

curta en realitat, és merament accidental i de caràcter molt menor. En línies generals, 

insignificant. 

L'anacronia a què em refereixo és de caràcter més profund i afecta a  la tria i a la 

capacitat del seu realisme per ser equiparable als que hem esmentat. Dit d'una altra 

manera, a la capacitat per oferir novel·lísticament la pròpia societat en tota la seva 

complexitat present, i no cap altra realitat. Ni La Papallona ni L’Escanyapobres no la 

reflectien. Crec, però, que tampoc no la reflectí sensu estrictu cap de les seves novel·les. 

 

I és així com escriu mentre madura Vilaniu. I també després. 

 

És un tòpic dir que fou gràcies a la crítica, a Sarda i Yxart, sobretot, que Oller féu 

el pas cap al realisme. Tal com ho veig jo, N. Oller més aviat es veié empès cap al 

realisme francès, que mai no va acabar de professar. A què vénen, sinó, tantes reserves 

i tantes explicacions dels crítics? Si Oller hagués sigut un novel·lista realista a la manera 

dels francesos tota aquesta literatura crítica no existiria. No resulta paradoxal que la 

crítica, la seva contemporània i la posterior, dediqui tantes pàgines a justificar-lo i a 

assenyalar-ne els límits? 

Vegem-ho, a propòsit de Vilaniu: 

- Quant a la crítica posterior: 

 . Antònia Tayadella la qualifica de  “novel·la de transició” 

 . Alan Yates diu: “Després d’una llarga preparació, el drama simplement no 

arriba.” 

 . Sergi Beser remarca el “contrast entre el que fa i el que podia haver fet segons 

el model.” 

 

- la contemporània d’Oller:  
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. Felip B. Navarro: “la obra no es lo que debía y podía haber sido” (p. 57) 

. Josep Yxart: “(Oller) debe aspirar a darnos junto a un caso concreto un estudio 

vasto de la sociedad presente en nuestro país” (p. 76) 

  

El mateix Oller n’era conscient i s’hi referiria en les memòries en fer-se ressò de la 

rebuda dels crítics, que “s’havien adonat també de la inconsistència del drama, de les 

figures tan importants en ell com don Albert i don Pau, i de la meva poca traça a fer 

ressaltar les valors dels colors, i fondre les dues o tres tendències que sembla tenir la 

novel·la en una sola amb la deguda perspectiva”(p. 53) 

Tendències? Què vol dir? Potser Sardà ens ho acalarirà: “li falta proporció – diu - 

entre les diferents tendències que simultàniament solicitan al autor, la tendència 

psicològica, la tendència crítica, la tendència social”. És a dir el model del realisme que 

demanava Yxart: un ampli fresc de la societat del seu temps a la manera de La comèdia 

humana de Balzac que Oller no feia i no va fer plenament. 

En efecte, quan Oller escriu Vilaniu Balzac ja ha mort i arreu el realisme ha 

produït un bon grapat d’obres centrades en el tema de l’adulteri i la calúmnia. I Oller les 

coneixia, almenys algunes. En la seva correspondència amb Pardo Bazán es filtra la 

consciència dels punts de contacte del seu Vilaniu amb altres obres. I és cert, ja hi havia 

Madame Bobary, de Flaubert (1851-1857); El primo Basilio, d’Eça de Queirós (1876), 

Ana Karenina, de Tolstoi (1877), que segurament no coneixia,  La Regenta, de Clarín 

(1884) i sobretot, El gran galeoto, d’Echegaray (1881), entre altres.  

No és aquest el lloc per entrar a comparar-les. Basta per ara dir que els models 

eren a l’abast i que amb l’excepció de l’obra teatral d’Echegaray, totes són històries 

d’adulteri. Oller no volgué anar tan lluny i s’aturà encara més a prop que el premi nobel, 

el més romàntic, que aquest – encara en vers -, fa que els dos protagonistes víctimes de 

la calúmnia, se’n vagin junts. Oller, en canvi, els condemnà els dos a mort en un final 

precipitat i literàriament inconsistent i eludí el tema de l’adulteri, com, en certa manera, 

l’eludí més tard a Pilar Prim. 

I no obstant això, que Oller, empès per la crítica, desitjava fer aquest tipus de 

novel·la és cert, com també és cert que sempre tingué consciència que no se n’havia 

sortit. Ell mateix ho diu:  
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 “potser havia cregut poder fer una obra sòlida, acomodant-la als motllos de la 

nova estètica de novel·lar que jo sentia. Era una temeritat superior a les meves pobres 

forces”(p. 52) 

 No cal insistir, Vilaniu no aconsegueix fondre en un tot convincent els materials 

literaris provinents de la Renaixença i els del Realisme amb què sempre havia treballat: 

el costumisme i el descriptivisme, amb la història sentimental de factura romàntica, i 

aquesta amb la història social i política, i la profunditat psicològica en els personatges, 

d’arrel realista, que hi treuen el nas. 

 Així, aquests diferents models novel·lístics són perfectament distingibles en 

Vilaniu: 

1. Del costumisme en evolució vers el realisme, la minuciositat amb què es 

retrata la festa major de Sant Joan: les manifestacions folclòriques: castells, etc, la 

processó, la missa, el ball. Costumista en el color i el detall, realista quant a la intenció 

de dibuixar un marc petit i mesquí, i ridícul, on encauar la història d’una calúmnia i la 

justifiqui.  

2. Del realisme: l’espai, la vila i el camp, la Maiola, i el temps, la preocupació per 

incorporar dades contemporànies, fonamentalment polítiques, de la vida espanyola: 

al·lusió a la revolució de setembre i al general Prim, a les sublevacions i a la inestabilitat 

de les corts, a la mort del general Manso de Zúñiga o a diaris com El Brusi. O la inclusió 

de referències internacionals com la de les recents constitucions polítiques dels estats 

d’Alemanya i d’Itàlia, la celebració de l’Exposició Universal de París o la commemoració 

a Roma del 18è centenari de Sant Pere i Sant Pau. I sobretot l’intent de fondre en una 

sola trama la història de la calúmnia amb les lluites polítiques del moment, a l’entorn de 

la família Rodon i el seu enfrontament amb don Pau Galceran. 

3. Del romanticisme, l’eix central de la novel·la. És cert que hi ha desaparegut 

l’excés del fulletó: hi ha desaparegut tota la tramoia extremadament efectista de 

secrets, misteris i sorpreses, així com dels espais i els personatges, però en conserva 

l’exageració sentimental melodramàtica i la casualitat en els elements claus de la trama 

argumental i del desenllaç, i en el disseny dels personatges centrals, especialment 

l’Albert i la Isabel, molt desdibuixats.  

Deixant de banda elements menors, però de la mateixa factura, com el 

personatge del conco Riudavets, la reacció de la Queta a les murmuracions i el perdó 
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final de don Pau, remarquem especialment l’exageració melodramàtica en el 

desencadenant de la calúmnia: el despit amorós d’Assumpta Tàrrega amb don Pau 

Galceran per una hipotètica i llunyana història d’amor que no existeix i, en menor grau, 

però per la mateixa raó, el de Montserrat Montellà amb l’Albert, que coincideixen en 

unes ganes de fer mal a la Isabel, del tot incomprensibles. I en el desenllaç: la casualitat 

que l’Albert sigui a la plaça davant de la casa dels Galceran quan don Pau està engelosit 

i altra cop l’exageració quan, aquest, en veure’l, en una explosió de violència sobtada, 

poc coherent al caràcter que ha mostrat al llarg de la novel·la, dispara contra l’Albert, i 

tot el que se’n segueix: Isabel es desmaia i de resultes d’aquest episodi mor, l’Albert se 

suïcida i el seu pare, Ramon Merly, es víctima d’una feridura. 

 Exageració i falsedat. I no perquè allò que hi passa no sigui possible, sinó perquè 

és literàriament injustificat. Com molt bé va obervar Yxart21  

 “la intriga que no bastaría para producir la menor alarma en un ànimo sereno, 

trae consigo una impensada catástrofe (...) Todo en la acción és más que verosímil: la 

calúmnia enciende los celos del marido y su arrebato momentàneo produce todo lo 

demàs. Momentos como aquél son verdad y mucha verdad (...). Però con ser esto muy 

cierto, desequilibra por completo la obra, que corre su fin con demasiada rapidez y sin 

la debida proporción entre antecedente y consecuente”. 

 A la vida, diu Yxart, n’hi ha prou que alguna cosa passi perquè quedi justificada, 

però en literatura cal justificar-la. 

 

Vilaniu, doncs, ens ofereix, segons la crítica, una contradicció entre models sense 

solució, entre el que Oller declara que volia fer i el que fa. 

 

Sergi Beser22 ha provat d’explicar aquesta contradicció entre la voluntat i l’obra, el 

contrast entre “el que fa i el que podia haver fet en funció del model” en tres 

limitacions que atribueix al novel·lista: 

                                           
        21  Josep Yxart, ob. cit., pp. 74-75 
 
        22 Sergi Beser, Les limitacions narratives de Narcís Oller, dins Actes Actes del IV 
col·loqui Internacional deLllengua i Literatura Catalana. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona 1977, pp.333-347 
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1. les del context cultural: la imperfecció del català literari (i la corrupció del no 

literari) i la falta de tradició de novel·la realista en català. 

2. les de la personalitat d’Oller: la inseguretat personal, la tendència a la indolència 

i el moralisme i el sentimentalisme. 

3.  les del model literari: la contradicció no superada entre romanticisme i 

realisme. 

I té raó. Almenys des de la perspectiva de la historiografia literària que he seguit fins 

ara. 

 

Però he de confessar que tot plegat em deixa un regust d’insatisfacció.  

 

Per començar, el model. Ja em vist que tant abans com ara, sempre que se’n parla es 

refereix invariablement al realisme, com si el destí de la novel·la fos necessàriament 

aquest. L’enlluernament pel realisme francès dels seus contemporanis justifica tant que 

l’hi empenyessin com que s’hi deixés empènyer, d’acord. I la necessitat posterior de la 

historiografia literària d’omplir buits i situar la literatura catalana en els corrents 

europeus, també. Però a quin preu? Ras i curt: al de treure-li defectes contínuament i a 

fer mans i mànigues per situar-lo en el realisme. Perquè, com hem dit, la crítica en 

general, des de A.Yates23 a A. Tayadella24 ha considerat el període que transcorre entre 

1880 i 1885 com un període de transició i d’aprenentatge, que inclou les novel·les La 

Papallona, L’escanyapobres i Vilaniu. Una visió que, tenint en compte que Pilar Prim 

s’explica per altres raons, deixa el realisme de N. Oller, i per extensió el de la novel·la 

catalana, estrictament circumscrit a La bogeria i La Febre d’or.   

Però no és un cas únic. I és que la convicció que el destí de la novel·la era el 

realisme planteja alguns dubtes. Perquè si és cert per a França i Anglaterra, nacions ben 

consolidades, no ho és tant per a Itàlia i Alemanya, que justament s’havien constituït 

com a nació-estat a l’entorn de 1870. A Itàlia el verisme sembla que no acabà de 

                                           
        23 Alan Yates, Vilaniu dins la trajectòria de Narcís Oller. Dins Actes del IV 
col·loqui Internacional deLllengua i Literatura Catalana. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona 1977, pp. 369-394 
 
     24 Antònia Tayadella, Narcís Oller i el naturalisme, dins Història de la Literatura 
Catalana, Vol 7. Ed. Ariel. Barcelona, 1986, pp. 605-668 
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desempallegar-se de la influència del romàntic Manzoni i el realisme i la posterior 

influència de Zola es circumscriu, i amb tots els peròs, a un parell de noms: Girolamo 

Povetta i, sobretot, Matilde Seras. I a Alemanya, encara més, fins al punt que sovint es 

parla de “realisme poètic”, sense gaire convicció, i només es pot exhibir el nom del suís 

Keller25. 

Una casualitat? Potser. Però amb totes les prevencions i matisacions que calguin, 

em sembla prou suggerent la línia d’investigació que pot obrir-se en relacionar aspiració 

nacional i l’estat d’aquesta qüestió en el moment del realisme i el mateix model 

novel·lístic, que semblen coincidir en un escàs realisme a Alemanya, Itàlia i Catalunya, 

també llavors immersa en el debat nacional que inicià la Renaixença, davant del 

realisme francès, l’anglès o el rus, de nacions imperials ben consolidades. En aquest 

sentit, si la tesi de Beser pel que fa a les limitacions d’Oller resulta aclaridora quant a ell, 

és del tot insuficient per explicar, per exemple, per què tampoc no hi va haver una 

novel·la realista en castellà a Catalunya. Bé n’hi havia hagut de romàntica: alguns dels 

lletraferits de la Renaixença, com Joan Cortada, Víctor Balaguer o Antoni Altadill i 

Manuel Angelon n’havien escrit amb prou èxit. En canvi, no hi ha res comparable durant 

el realisme. Insisteixo, tampoc en castellà el realisme literari esclatà a Catalunya. 

 

No pretenc negar els dèficits que unànimement s’han assenyalat en relació a Oller, 

però em sembla injust un enfocament que es fonamenta en les seves limitacions i que 

obeeix únicament a la idea que havia de ser realista a la francesa. I en aquest sentit 

tampoc no importa gaire que ell mateix ho cregués. Potser en lloc d’això ens hauríem 

de preguntar per què el realisme no entrà a la literatura feta a Catalunya com ho féu a 

França o Anglaterra, com tampoc no entrà en altres literatures. O perquè hi entrà de la 

manera que ho féu, amb Oller, sí, però també amb Pin i Soler, Carles Bosch de la 

Trinxeria o Dolors Monserdà, per exemple. I en aquest sentit les limitacions d’Oller 

abans esmentades no aporten cap mena de llum. Perquè la falta de tradició o l’estat de 

la llengua, poden tenir sentit per a la literatura catalana, però no pas per a l’escrita en 

                                           
      25 José Maria Valverde, La narrativa realista en otros países, dins Martín de 
Riquer i JM. Valverde, Història de la Literatura Universal. Barcelona 1985. Vol 7, pp. 
487-495 
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castellà, que tampoc no es produí. Quant a les personals d’Oller, les limitacions només 

tenen sentit també des d’aquesta òptica. 

Per això, si fins ara he seguit una perspectiva d’historiografia literària, provaré ara, 

per acabar, d’acostar-me a Vilaniu des d’una perspectiva diferent que també pot ser 

útil. La perspectiva del novel·lista. 

 

Les vacil·lacions en el llarg procés d’escriptura de Vilaniu i la insatisfacció generalitzada 

pel seu resultat són en opinió de Yates el resultat del duel entre romanticisme i 

realisme, a la fi mal resolt. És possible. Però en tot cas, el duel no sembla afectar el 

novel·lista Oller, sinó únicament la redacció de Vilaniu. No podem imaginar un Oller 

paralitzat víctima dels dubtes quant al model. Si fos així no hauria escrit res. En canvi, 

sabem que entre 1880, data de publicació d’Isabel de Galceran i 1885, quan finalment 

veu la llum Vilaniu, Oller publica i rep elogis per La papallona (1882) i L’escanyapobres 

(1884), novel·les que em semblen millors que la que ens ocupa. Oller no estava gens 

paralitzat pel dubte. Ho estava, sí, pel que fa a Vilaniu. Però entretant seguia escrivint i 

amb els mateixos materials: realisme d’arrel costumista en el marc i els personatges 

secundaris, i sentimentalisme d’origen romàntic en el caràcters principals i en el 

desenvolupament argumental, amb algun toc de procedència naturalista algun cop.  

 

Per això em costa acceptar que el dubte fos tan general, sobre la forma de novel·lar, al 

capdavall una qüestió d’assimilació de models. Un dubte d’aquesta dimensió hauria 

d’haver-lo afectat del tot. I no ho féu. M’inclino, doncs, a pensar que hi alguna cosa 

específica de Vianiu. En el seu plantejament, sobretot. 

 

Penso que el desequilibri de Vilaniu radica fonamentalment en la voluntat d’Oller 

d’aprofitar la seva anterior Isabel de Galceran. I ell n’era ben conscient, com es pot 

veure en la carta proemial que obre la novel·la, adreçada a Felip B. Navarro. Oller 

lamentava haver-se precipitat a escriure Isabel de Galceran des de la convicció que 

havia malbaratat una història que, en realitat, era “l’embrió d’una novel·la”. I fou 

aquesta convicció, i un cert orgull davant l’opinió contrària de Navarro, el que 

l’empenyé a entossudir-se a fer-la. Ho diu ell i no li ho hem pas de discutir. Navarro en 
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dubtava i l’advertia de la necessitat d’introduir serioses modificacions si en volia fer una 

novel·la. I Oller, finalment, li donà la raó i n’introduí. Però no prou. 

Sé per pròpia experiència que als escriptors ens costa llençar la feina a la 

paperera i alguns cops tendim a aprofitar materials narratius anteriors, però també sé 

que aquesta debilitat, per comprensible que sigui, sovint aporta més problemes que 

solucions. I això quan els materials rescatats són secundaris. Quan, com en el cas que 

ens ocupa, el que es rescata és el nervi central de l’obra, la hipoteca sobre la nova 

narració pot ser insalvable. Crec que és això el que li succeí a Narcís Oller.  

Isabel de Galceran era una novel·leta romàntica amb un final exagerat i 

extremat: fals. El marit, engelosit i incapaç de qualsevol raonament, s'endú Isabel a 

Madrid, on la tanca a pany i forrellat, i la separa dels fills, que van a un internat. Isabel 

embogeix, amb l'única obsessió de proclamar la seva innocència, i és internada al 

manicomi de Sant Boi. I el jove estudiant, desesperat i sense ganes de viure, se'n va 

voluntari a les guerres carlines. Amb això ja n'hi havia ben bé prou. Tanmateix Oller 

encara anà més lluny. El militar, durant la campanya, arriba a Sant Boi, i en sortir del 

manicomi se suïcida. I era també una narració escrita amb preses en unes quantes 

hores i una narració, el tema de la qual tenia ben poc recorregut, com havia observat 

encertadament Navarro, potser suficient per a una narració curta, però inconsistent per 

a una novel·la. La calúmnia no dóna per tant si no és des d’una òptica ben romàntica. 

Qui sap, si s’hagués alliberat d’aquesta cotilla potser, i encara amb totes les prevencions 

morals que en podia tenir, s’hauria pogut enfrontar amb èxit al tema de l’adulteri com 

els seus contemporanis realistes europeus, des de Flaubert a Tolstoi, passant per Clarín. 

Però amb el material d’Isabel de Galceran era ben difícil bastir una novel·la 

realista com li demanaven i es demanava. Perquè és aquest el material de l’ànima de la 

novel·la. I ell el conservà. És cert que hi féu canvis argumentals, però del mateix to i 

intenció: un marit engelosit que amb la seva acció violenta causa el final tràgic d’Isabel, i 

un jove que se suïcida. Tots els esforços per incorporar-hi elements de la realitat social i 

política resulten ineficaços, perquè esdevenen laterals, i apareixen mal cosits. 

I crec que Oller va ser conscient que havia fet un pas enrere. 

En qualsevol cas, no crec que Oller tingués cap problema de model, ni a Vilaniu 

ni a les altres, sinó que professà volgudament una determinada manera d’assumir el 

realisme, amb què introduí la novel·la catalana en la modernitat. 
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